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КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ 
 

О  Б  Р  А  З  А  Ц  
 
 
 
 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ 
САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

(2014 година) 
 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
Име и презиме Др ГОРДАНА СТАНКОВИЋ 
Година и место рођења 1942, Ниш 
Звање Редовни професор 
е-mail/web site gordana_stankovic@yahoo.com 
Телефон  
Универзитет, факултет, 
организациона јединица  

Правни факултет Универзитета у Нишу 

Област и ужа 
специјалност  

 Право, Област Грађанског права 
 Грађанско процесно право, Арбитражно право, Породично 

право, Стечајно право 
 

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Година 1965 
Место Ниш 
Институција Правни факултет Универзитета у Нишу 
Наслов дипломског рада  
Област Правне науке 
МАГИСТРАТУРА 
Година 1977 
Место Ниш 
Институција Правни факултет Универзитета у Нишу 
Наслов тезе „Унутрашња арбитража у организацијама удруженог рада“ 
Област Грађанско право (грађанско процесно право) 
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 
Година 1978 
Место Ниш 
Институција Правни факултет Универзитета у Нишу 
Наслов дисертације „Поступак за развод брака у СФРЈ“ 
Област Грађанско право 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА 
Година избора (реизбора) 
 

Наставно-научна звање  
 

1990    Редовни професор 
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СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – УСАВРШАВАЊЕ    
(стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући професор) 
Година и трајање Институција и област
2000 – 2010 
 
 
 
2006 
 
 
 
2008-2013 
 
 
 
 
 
2008 

 Гостујући професор на Правном факултету Јустинијан 
Први у Скопљу (Македонија) – предавања на 
последипломским курсевима из Грађанског процесног 
права и Породичног права 

 Гостујући професор на Правном факултету у Љубљани 
(Словенија) на последипломским студијама на Курсу из 
Грађанског процесног права 

 Гостујући професор на Правном факултету 
Универзитета у Бања Луци – курс из Грађанског процесног 
права на магистарским последипломским студијама и курс 
из Ванпарничног процесног права на магистарским 
последипломским студијама 

 Гостујући професор на Правном факултету 
Универзитета у Крагујевцу – предавања на основним 
студијама из Грађанског процесног права  

 
 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА     
Година Назив награде/признања 
1985 
1985 
1990 
 
2005 

 Универзитет у Нишу – плакета 
 Правни факултет у Нишу – плакета 
 Правни факултет у Нишу – повеља 
 Правни факултет Јустинијан Први у Скопљу (Македонија) 

– признање за дугогодишњу сарадњу 
 Признање Копаоничке школе природног права за 

дугогодишњи научни рад поводом десетогодишљице и 
двадесетпетогодишњице Школе 

 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)      

  
 После дипломирања радила као адвокатски приправник.   
 Универзитетску каријеру започела 1966.г. на Правном факултету у Приштини, као 

асистент, а потом као предавач.  
 На Правном факултету у Нишу засновала радни однос  маја 1970.г. као асистент, а 

потом бирана у сва наставна звања; 1990.г. изабрана за редовног професора. 
 Радила на Правном факултету СПУ – Бијељина – Република Српска као наставник у 

звању редовног професора, после пензионисања на Правном факултету Универзитета 
у Нишу све до 2011.г. 

 Била је гостујући професор на правним факултетима у земљи и региону. Изводила је 
наставу на последипломским студујама у Скопљу и Љубљани. 

 У току професионалне каријере била је ментор, председник комисије и члан комисија 
за одбрану магистарских и докторских дисертација у земљи и иностранству (Ниш, 
Београд, Нови Сад, Крагујевац, Приштина – Косовска Митровица, Скопље, Бања Лука, 
Источно Сарајево) и писац извештаја приликом избора наставника и сарадника у 
земљи и у регионалним државама. 

 Ангажована по уговору о делу као наставник на последипломским студијама Правног 
факултета Универзитета у Бања Луци и на Правном факултету „Јустинијан Први“ у 
Скопљу – Р. Македонија. 
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 Била предавач у Правосудном центру и на Правосудној академији - на специјалистичој 
обуци судија за област Породичног права и едукацијама за судије из грађанског 
процесног права. По позиву судија и адвоката држала предавања о актуелним 
питањима.  

 Учестовала као предавач на правној клиници и на семинарима у оквиру перманентног 
образовања на матичном факултету.  

 Држала предавања у оквиру обуке за полагање правосудног испита и испита за 
стечајне управнике.  
 

 У току професионалне каријере била је судија Основног суда удруженог рада у Нишу 
(осам година) и председник сталног судског већа, председник и судија Суда части 
Привредне коморе у Нишу, арбитар Сталног избраног суда Привредне коморе Србије и 
арбитар СТА Привредне коморе Југославије.  

 Арбитар је Спољнотрговинске арбитраже Црне Горе и арбитар Спољнотрговинске 
арбитраже Македоније. 
 

 Објавила преко 40 уџбеника из Грађанског процесног права, Арбитражног права, 
Стечајног права, осам помоћних уџбеника, и практикума за Грађанско процесно право 
и правничко клиничко образовање. Аутор је неколико монографија. 

 Написала је, поред уџбеника који су обавезна литература на правним факултетима у 
земљи, и уџбенике у којима је тероријски обрадила поједина регионална процесна 
права (БиХ, Република Српска, Црна Гора) и који су обавезна литература на 
Универзитету у Бања Луци, у Источном Сарајеву, СПУ у Бијељини, у Мостару и на 
Универзитету Медитеран у Црној Гори. 

 Била је редактор неколико коауторских уџбеника из грађанског процесног, извршног 
процесног права, арбитражног и стечајног права. 
 

 Обавила је преко 300 научних и стучних радова у земљи и иностранству у Зборницима 
радова, научним и стручним часописима и публикацијама које издају судови. 

 Била сарадник Лексикона грађанског права као аутор великог броја одредница. 
 Била је редактор и члан редакције пројекта „Енциклопедија Ниша“. 

 
 Учествовала је на многим научним конференцијама и другим научним скуповима у 

земљи и иностранству по позиву и била уредник, рецензент и референт или члан 
научног одбора.  

 Пуних 27 година је уредник Катедре „Суд у конекситету правде“ Копаоничке школе 
природног права.  
 

 Била је рецензент многих уџбеника, монографија, законских коментара и научних 
публикација објављених у земљи и региону.  

 Уредила је, као главни и одговорни уредник и редактор велики број тематских зборника 
са научних и стручних скупова.  

 Била је уредник низа научних публикација, и члан редакција и издавачких савета 
научних и стручних часописа у земљи (Правни живот, Право - теорија и пракса, Избор 
судске праксе, Судска пракса, Уставност и законитост, зборници радова, итд.) и 
иностранству.  
 

 Руководила је пројектима и била истраживач на пројектима које је финансирало 
Министарство науке СФРЈ и РС. 
   

 Учествовала је у раду већег броја експертских радних група за припрему многих 
законских текстова, као члан, председник или руководилац радне групе - Закон о 
парничном поступку (2004, 2011, 2012), Закон о ванпарничном поступку (руководилац 
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радне групе 2012), Закон о примени Хашке конвенције о грађанскоправној отмици деце 
(2010-2011) Закон о нотарима (1994), Закон о јавном правобранилаштву (1995) Закон о 
породици (председник радне групе, 1995). 

 Била је члан радне групе Секретаријата за имплементацију Националне стратегије 
правосуђа Министарства правде РС за Закон о међународној правној помоћи (2008).  

 У току 2012.г. била је члан централне радне групе за реформу правосудних закона и 
процесних закона из домена грађанских судских поступака. 

 Била је ангажована као експерт OSCE на припреми законских пројеката.  
 

 Била је продекан за наставу Правног факултета, шеф Катедре за грађанскоправне 
науке, председник Савета, члан Управног одбора, председник и члан разних 
факултетских комисија 

 Била је управник  Института за правна и друштвена истраживања  и директор Центра 
за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, као посебне 
организационе јединице и члан Колегијума факултета. 

 Била је председник је Комисије за самовредновање Правног факултета у Нишу и члан 
Комисије за припрему стратешких докумената. 
 

 Била је рецензент Комисије Националног савета за акредитацију високошколских 
установа и спољашњу контролу квалитета студијских програма у свим досадашњим 
циклусима 
 

 Била је проректор за наставу и научни рад Универзитета  у Нишу, члан Колегијума 
Универзитета, члан Наставно-научног већа Универзитета и низа разних комисија на 
Универзитету. Била је више година председник Комисије за нормативну делатност на 
Универзитету у Нишу. 
 

 Била је и проректор за наставу и научни рад СП Универзитета у Бијељини – Република 
Српска. 
 

 Била је члан Одбора за друштвене науке Министарства науке и рецензент низа 
пројеката из области друштвених наука, као и учесник у раду на припреми статешких 
докумената Министарства науке. 
 

 Члан је низа правничких асоцијација. Била је дуги низ година председник Удружења за 
Грађанско процесно и Арбитражно право и председник Удружења правника нишавског 
округа.  

 Члан је Управног одбора Удружења правника Србије. 
 Члан је Удружења правника Србије и Републике Српске и Удружења правника Србије и 

Црне Горе. 
 
 

 Не врши функције у државном органу, у органу политичке странке или невладине 
организације која се бави образовањем, нити врши дужност органа пословођења 
високошколске установе. 
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ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ)  
 
ИНДЕКС ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РАДОВА (без аутоцитата) 
 
НАПОМЕНА: ПОДАТАК НИЈЕ ДАТ ЈЕР БИ БИО НЕПОТПУН ПОШТО СУ 
НАУЧНИ РАДОВИ ЦИТИРАНИ НЕ САМО У СРБИЈИ ВЕЋ И У 
ДРЖАВАМА У РЕГИОНУ (МАКЕДОНИЈИ, БиХ, ХРВАТСКОЈ, ЦРНОЈ 
ГОРИ, СЛОВЕНИЈИ) 

 

 
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА                         
Списак резултата М11 
Истакнута научна књига и монографија међународног значаја – научна дела 
рецензована од стране познатих иностраних научних радника, објављена од стране 
издавача међународног реномеа, штампана на једном од светских језика. 

Број 
 
 

Укупан М

 
 

 
Списак резултата М12 
Научна књига и монографија међународног значаја  - научна дела која су  
рецензована у међународним разменама, штампана на једном од светских језика 
и издата од стране реномираног издавача. 

Број Укупан М

1. 
 
Списак резултата М41 и М42 
Научна књига и монографија националног значаја – научна дела која су јавно 
позитивно оцењена од стране признатих научних радника једне земље. 

Број 
 

Укупан М

 
НАУЧНЕ КЊИГЕ НА СРПСКОМ, БОШЊАЧКОМ И ЦРНОГОРСКОМ ЈЕЗИКУ КОЈЕ СУ 
РЕЦЕНЗИРАЛИ ПОЗНАТИ И АФИРМИСАНИ НАУЧНИ РАДНИЦИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
 

1. Арбитражно право, Ниш, 2010 (рецензенти: академик, проф. др Витомир Поповић (БиХ) и 
проф. др Милијан Поповић (БиХ) 

2. Парнично процесно право Црне Горе, Подгорица, 2010 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранко Кеча (Нови Сад) 

3. Парнично процесно право, Бања Лука, 2010 (рецензенти: проф. др Арсен Јаневски 
(Македонија) и проф. др Ранко Кеча (Нови Сад) 

4. Парнично процесно право, Источно Сарајево, 2010 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранко Кеча (Нови Сад) 

5. Грађанско процесно право, Београд, 2013 (прецензенти: проф. др Ранко Кеча, проф. др 
Ранка Рачић (БиХ), проф. др Здравко Петровић) 

6. Ванпарнично процесно право, Косовска Митровица, 2013 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранка Рачић (БиХ) 

7. Организационо грађанско процесно право, Косовска Митровица, 2013 (рецензенти: 
проф. др Душица Палачковић и проф. др Ранка Рачић (БиХ) 

8. Извршно процесно право, Косовска Митровица, 2014 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранка Рачић (БиХ) 

9. Парнично процесно право, Ниш, 2010 (рецензенти: проф. др Арсен Јаневски 
(Македонија) и проф. др Ранко Кеча (Нови Сад) 

10. Извршно процесно право, Косовска Митровица, 2012 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранка Рачић (БиХ) 

11. Извршно процесно право, Косовска Митровица, 2014 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранка Рачић (БиХ) 

12. Парнично процесно право, Ниш, 2010 (рецензенти: проф. др Арсен Јаневски 
(Македонија) и проф. др Ранко Кеча (Нови Сад) 

13. Извршно процесно право, Косовска Митровица, 2012 (рецензенти: проф. др Арсен 
Јаневски (Македонија) и проф. др Ранка Рачић (БиХ) 
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МОНОГРАФСКИ РАДОВИ 
 

1. Закон о ванпарничном поступку РС - Објашњења, тумачења и стварни регистар, Београд, 
2014 

2. Environment Law and Civil Jurisdiction, Environment and Women, Interbalcan Women’s 
Association, Lefkosia, 1998 

3. 35 година Правног факултета = 35 Years of Faculty of Law – Ниш, 1995 
4. Систем приватног (грађанског) права / Андра Ђорђевић; Прилози за биографију Андре 

Ђорђевића, Класици југословенског права,  Београд, 1996. 
5. Теорија злоупотребе права у упоредном праву / Миливоје Марковић;  Предговор, Портрет 

проф. др Миливоја Марковића, Библиографија, Париз 1936 – Београд 1996 
6. Практично образовање правника (коауторски рад), Ниш, 2003 
7.  Закон о парничном поступку, Предговор, Београд, 2004 
8. Закон о извршном поступку, Предговор, Београд, 2004 
9. Закон о парничном поступку и Закон о извршном поступку, Предговор, Београд, 2005 
10. Закон о парничном поступку, Предговор, Београд, 2011 
11. Закон о парничном поступку,  Предговор, Београд, 2012 
12. Закон о парничном поступку,  Предговор, Београд, 2014 
13.  Систем правних лекова у парничном поступку, Ниш, 1981 
14. Диспозитивне парничне радње, Ниш, 1982 
15. Поступак у алиментационим парницама, Ниш, 1983 
16.  Поступак пред самоуправним судовима, Ниш, 1988 

 
 

 
Списак резултата М21 и М22- Рад у водећем часопису међународног значаја. 
Водећи међународни часопис је онај који се налази у првих 50% часописа са Листе СЦИ 
по категоријама наука/области. Преосталих 50% часописа са Листе СЦИ, као и нови 
часописи (основани пре 3-5 година), односно часопис који се издаје у земљи и који има 
међународну редакцију састављену од научника из најмање пет земаља и има 
међународну рецензију, а издаје га међународна научна институција или водећа 
национална институција и припада категорији М21Им22. 

Број 
 
 
 
32 

Укупан М

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЦЕЛИНИ У ПРЕВОДУ НА СВЕТСКИ ПРИЗНАТИ ЈЕЗИК 

1) Le dédommagement de préjudicies causés par l' abus ses attributions procédurales – Facta 
universitatis, 1997 

2) Fictions on the ststement of the appel in the legal procedure- Facta universitatis, 1999 

3) Out-of-court (cintract) and court (judical) settlement, Thirty Years of the Law on Obligations, 
GTZ, Belgrade – 2009 

 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ИНОСТРАНСТВУ (у тематским зборницима радова, водећим научним 
часописима у региону) : 

 
1. Основна начела парничног, ванпарничног и извршног поступка у власничким и 

стамбеним предметима, Lexonomica – Journal of Law and Economics, Slovenia, 2011 

2. Правото на правна заштита - парадигма на правната држава,Зборник радова Слободите 
и правата на човекот и граганинот во Република Македонија, Правни факултет, 
Скопје, 1996 

3. Положба на детето во семејно парнично процесно право, Судиска ревија = Judical 
Review, Скопје, 1997 

4. Начелни правни сфакања,  Судиска ревија = Judical Review, Скопје 1998 
5. Принцип привидне суверености суда, Зборник радова, Скопје : Правни факултет, 1998 
6. Судската практика и принципот на поделба на власта, Судиска ревија=Judical Review 

Скопје, 1999 
7. Фикции за изјавуванње жалба во парничната постапка- Зборник, Правен факултет – 
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Скопје, 2001 
8. Приговор за отстанување неправилности направени при спроведување на 

извршувањето, Судиска ревија  = Judical Review. , Скопје, 2001. 
9. Фикции за изјавување жалба во парнична постапка, Зборник во чест на Асен Групче. - 

Скопје : Правен факултет, 2001. 
10. Судската хипотека како средство за обезбедување на парнично побарување, Судиска 

ревија  = Judical Review. , Скопје, 2002 
11. Управител на наследничка заедница,  Зборник во чест на Миле Хаџи Василев, Скопје, 

2004. 
12. Судската практика и улогата на судот, Судиска ревија = Judical Revie, Скопје  

    2004 
13.    Репресивни мерки поради злоупотреба на процесните овластувања, Савременото 

право, правните науке и Јустинијановата кодификација : зборник на трудовите од 
међународен симпозијум,Скопје : Правен факултет, 2004. 

14. Фикције о изјављивању жалбе у парничном поступку  
   Правна ријеч, Бања Лука  (2005),  

15. Влијанието на изменетите околности врз судското порамнување  
 Годисник во чест на Димитар Поп Георгиев. - Скопје : Правен факултет “Јустинијан 
први”, 2006.  

16. Стечаен процесен однос, Годишник во чест на Стрезо Стрезовски, Скопје, Правен 
факултет “Јустинијан први”, 2006.   

17. Право на независног и непристрасног судију,  
   Зборник Правног факултета, Источно Сарајево, Правни факултет, 2006. 

18.    Принцип привидне суверености суда у парничном поступку, 
   Правна ријеч, Бања Лука, 2006 

19. Интервенцијско дејство пресуде, Правна ријеч, Бања Лука, 2007 
20. Поступак за стицање пословне способности – Зборник на Правниот факултет 

„Јустинијан први“ во Скопје, Скопје, 2009 
21. Предлог за враћање у пређашње стање, Правна ријеч, Бања Лука,2010  
22. Основна начела ванпарничног поступка, Правна ријеч, Бања Лука, 2011 
23. Нормативно ограничавање права на правну заштиту у парничном поступку , Зборник 

Правног факултета, Источно Сарајево, Правни факултет, 2011   
24. Супституисање саслушања сведока писаном изјавом, тонским или оптичким записом, 

Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, 2012 
25. Приватизација судске функције у поступку извршења, Правна ријеч, Бања Лука, 2012  
26. Дете као странка у парничном поступку, Зборник радова „Права дјетета и 

равноправност полова – између нормативног и стварног“, Источно Сарајево, 
Правни факултет, 2012  

27. Операционализација основних процесних начела парничне процедуре – Зборник „ 
Начела и вриједности правног система – норма и пракса“, Источно Сарајево, 2012 

28. Овлашћења приватног извршитеља – Правна пијеч, Бања Лука, 2013. 

29. Принцип ефикасности у грађанском судском поступку и владавина права, Зборник 
„Владавина права и правна држава у региону“, Источно Сарајево, 2014 

 

 
 
Списак резултата М24 - Рад у часопису међународног значаја.  
Међународне часописе и друге наводе рангирати (коефицијент Р) (према Science 
Citation *Index-u (Journal Citation Report) односно према категоризацији радова, 
верификованих од стране одбора Министарства. 

Број Укупан М

 
 
Списак резултата M31 - Пленарно предавање по позиву на скупу 
међународног значаја штампано у целини  

Број 
 
 20 

Укупан M

1. Процесни положај органа старатељства у грађанском судском поступку (1984 – Београд) 
2. Посесорни поступак ( 1996 – Београд) 
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3. Глосе о језику у праву (2006 – Крагујевац) 
4. Вансудско и судско поравнање (2008- Крагујевац) 
5. Методи за судску заштиту права потрошача (2009 – Крагујевац) 
6. Поступак у парницама поводом непоштене тржишне утакмице (2010 – Крагујевац) 
7. Правна заштита и остваривање права и интереса корисника финансијских услуга (2011 – 

Крагујевац) 
8. Посебан извршни поступак за намирење потраживања по основу комуналних услуга 

(2012 – Крагујевац) 
9. Пружање бесплатних правних услуга у парничном поступку (Крагујевац – 2013) 
10. Тумачење закона у српском грађанском законику ( САНУ - 1996) 
11. Облици грађанскоправне заштите у Српском грађанском законику ( 1995- Ниш) 
12. Накнада штете због злоупотребе процесних овлашћења (1996 – Ниш) 
13. Поступак за потврђивање садржине уговора о доживотном издржавању (1997 – Ниш) 
14. Самозаштита као облик грађанскоправне заштите (2002 – Ниш) 
15. Судски систем и нови Устав, (2004 – Ниш) 
16. Усклађивање новог парничног процесног права Републике Србије са европским 

стандардима (2005 – Ниш) 
17. Обавезно адвокатско заступање у поступку по ревизији и захтеву за заштиту 

законитости (2006 – Ниш) 
18. Маргиналије уз чл. 4. Code civile ( 2006 – Ниш) 
19. Заштита права на законско издржавање у породичном праву Републике Србије (2006- 

Ниш) 
20. Слободна оцена као метод за процену спорне висине штете у парницама за заштиту 

животне средине (2011 – Ниш) 
 

НАПОМЕНА: Међународни научни скуп је онај који организује регистровано научно 
удружење или регистрована научна институција, има међународну селекцију и 
рецензију одабраних радова и један од светских језика за саопштавање и публиковање 
радова. Ово важи како за скупове у земљи, тако и за скупове ван земље. 
 
Уџбеници  Број        44 

 

1. Грађанско процесно право, Београд, 2013 

2. Ванпарнично процесно право, Косовска Митровица, 2013. (коаутор) 

3. Извршно процесно право, Косовска Митровица, 2014(коаутор) 

4. Организационо грађанско процесно право, Косовска Митровица, 2013(коаутор) 

5. Извршно процесно право, Косовска Митровица, (2012) - коаутор  

6. Грађанско процесно право, Ниш, (2010) 

7. Грађанско процесно право, Подгорица (2010) - коаутор 

8. Парнично процесно право, Бања Лука, - коаутор 

9. Парнично процесно право, Источно Сарајево (2008) - коаутор 

10. Арбитражно право, Ниш, (2008) 

11. Грађанско процесно право, Ниш,( 2007) 

12. Ванпарнично и извршно процесно право, Ниш,(2007) 

13. Међународни и домаћи правни оквир женских људских права и родне 
равноправности, Ниш, (2007) – коаутор 

14. Практикум за рад на клиници за заштиту права жена – Ниш, 2007, - коаутор 

15. Стечајно процесно права, Београд, (2006) - коаутор 

16. Новине у грађанском процесном праву, Ниш, (2005) – коаутор 

17. Грађанско процесно право, Београд, (2004) – шесто измењено и допуњено издање 
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18. Грађанско процесно право, Ниш, (2002) – пето измењено и допуњено издање 

19.  Практично образовање правника, Ниш, (2003) – коаутор 

20. Арбитражно процесно право, Ниш, (2002) – коаутор и редактор 

21. Практикум за грађанско парнично процесно право (2001) – коаутор 

22. Ново организационо процесно право ( 2001) 

23. Ново извршно процесно право (2001) 

24. Арбитражно процесно право ( 1999) – коаутор и редактор 

25. Грађанско процесно право (1998) 

26. Практикум за грађанско парнично процесно право (1998) 

27. Практикум за грађанско парнично процесно право (1997) 

28. Грађанско процесно право (1996) 

29. Грађанско процесно право (1998) 

30. Поступак пред самоуправним судовима (1988) 

31. Ванпарнично процесно право (1987) 

32. Грађанско процесно право, књ. 2 (1987) 

33. Грађанско процесно право, књ. 1. (1987) 

34. Ванпарнично процесно право (1986) 

35. Грађанско процесно право, Први део, (1986) 

36. Ванпарнично процесно право, (1985) 

37. Ванпарнично процесно право, (1984) 

38. Поступак у алиментационим парницама (1983) 

39. Грађанско процесно право, (1983) 

40. Диспозитивне парничне радње (1982) 

41. Систем правних лекова у парничном поступку (1981) 

42. Допунски материјал за спремање испита из грађанског процесног права (1976) 

43. Допунски материјал за спремање испита из грађанског процесног права (1975) 

44. Допунски материјал за спремање испита из грађанског процесног права (1974) 
 
 
Списак резултата M33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја 
штампан у целини.  

Број 
 

Укупан M
 

1. Злоупотреба права странака у поступку извршења – КИРМ, Скоплје (Македонија), 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

Списак резултата M51 - Рад у водећем часопису националног значаја, који 
издаје национално научно удружење или институција. Редакција је састављена од 
познатих научних радника, редовно излази, има размену са 10 земаља у свету, 
има рецензију од 2 (два) еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане 
условима Народне библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских 
језика, резиме на једном од светских језика ISBN и UDC број, категорију рада). 
Свака област науке дефинише 1 (један), евентуално 2 (два) часописа категорије 
»водећи национални часопис«  

Број Укупан M

 ЧАСОПИС „АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ“   
 

1. Супарничарство и Закон о облигационим односима (1984)  
2. Припремање промена Закона о парничном поступку, (2004) 

 
 ЧАСОПИС „ЗБОРНИК ЗА ТЕОРИЈУ ПРАВА САНУ“ 

 
3. Milivoie Markovitch, La theorie de l'abuse des droits en droit compare, (1987) 
4. Тумачење закона у српском грађанском законику (1996) 

 
 ЧАСОПИС „ПРАВНИ ЖИВОТ“ – М 51 

 
5. Самоуправни судови и уставне промене , 1988 
6. Прекид поступка у парници за издржавање ванбрачног друга, 1987  
7. Сукцесивна кумулација законских заступника у алиментационој парници, 1987  
8. Застајање са поступком (1988)   
9. Закон о облигационим односима и процесни закони  (1988) 
10. Проблеми хомогенизације породочног процесног права  (1989) 
11. Заснивање заложног права на непокретности у поступку обезбеђења, (1991) 
12. Принцип правичности и решавање спорова  (1994) 
13. Судска пракса и принцип поделе власти  (1995 
14. Прилози за реформу српске парничне процедуре (2004) 
15. Закон о облигационим односима и процесни закони (1989) 
16. Проблеми хомогенизације и хармонизације породичног процесног права (1989 
17. Судови части при привредним коморама (1990) 
18. Заснивање заложног права на непокретности у поступку обезбеђења 819919 
19. Принцип правичности и решавање спорова (1994) 
20. Судска пракса и принцип поделе власти (1995) 
21. Положај детета у породичном процесном праву (1996) 
22. Судско поравнање и промењене околности (1997) 
23. Принцип привидне суверености суда и његова конкретизација у парничном 

поступку (1998 ) 
24. Интервенцијско дејство пресуде (2011) 
25. У спомен да дело Андре Ђорђевића (2002) 
26. Слободна оцена као метод за процену висине спорне штете (2002) 
27. Процесне одредбе у Закону о заложном праву на покретним стварима уписаним 

у регистар (2003) 
28. Предмет извршног поступка (2004) 
29. Ванпарнично процесно право Републике Србије (2005) 
30. Материјалноправни приговори (2006) 
31. Скица за Закон о међународној правној помоћи у грађанским стварима (2007) 
32. Ванпарнични поступак за стицање пословне способности (2008) 
33. Кодификација грађанског права и процесне норме (2009) 
34. Пророгација функционалне надлежности у парничном поступу (2010) 
35. Белешке поводом достављања у парничном поступку (2011) 
36. Поступак за мирно решавање спора обавезним преговарањем потенцијалних 

странака пре парнице (2012) 
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37. Начело изјашњавања учесника у ванпарничном поступку (2013) 
 
 

 ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ  - (редовни и тематски бројеви) 
 

38. Један случај утврђивања ванбрачног материнства у нашој судској пракси (1971) 
39. Привремене мере ради издржавања деце у парници (1972) 
40. Издржавање брачног друга за време трајања брака у нацрту Закона о браку СР 

Србије (уже подручје)  (1974) 
41. Прекид парничног поступка (1974) 
42. Реформа правосуђа у новом Уставу (1974) 
43. Осврт на промене у парничном законодавству нове Југославије (1975) 
44. Прекид парничног поступка, (1976) 
45. Самоуправни судови и Закон о удруженом раду  (1977) 
46.  Обустављање парничне делатности ради покушаја поравнања пред мировним 

већем (1978) 
47. Поступак за развод брака у СР Босни и Херцеговини (1980) 
48. Контрола законитости коначне одлуке унутрашње арбитраже пред судом 

удруженог рада (1981) 
49. Поступак за давање дозволе за ступање у брак у случају малолетности (1982) 
50. Поступак за лишење пословне способности (1983) 
51. Поступак за накнаду штете проузроковане неоснованом претходном или 

привременом мером (1984) 
52. Фикције о подизању тужбе (1985) 
53.  Поступак за остваривање и за штиту права на стан  (1985) 
54.  Поступак за валоризацију издржавања  (1986). 
55.  Правна природа права на лични доходак и његова заштита (1986) 
56.  Субјективно преиначење тужбе у алиментационим парницама,(1987) 
57. Модалитети тужбеног захтева (1988) 
58.  Самоуправни судови и уставне промене  (1988) 
59. Привремено обустављње ванпарничне делатности, (1989) 
60. Ревизија против одлуке Врховног суда Србије  (1990)    
61. Заснивање заложног права на непокретности у поступку обезбеђења, (1991) 
62.  Белешка поводом стогодишњице "Теорије грађанског судског поступка" проф. 

Андре Ђорђевића  (1994) 
63. Еволуција у схватању проф. Марковића о остваривању права на накнаду штете 

због злоупотребе процесних овлашћења (1995) 
64. Облици грађанскоправне заштите у Српском грађанском законику, (1995)  
65. Портрет проф. др Миливоја Марковића (1995)  
66. Тумачење закона у Српском грађанском законику (1995) 
67.  Ванпарнични поступци у стамбеним стварима, (1995) 
68. Начелна правна схватања ,(1996)  
69. Накнада штете због злоупотребе процесних овлашћења, (1996) 
70.    Поступак за потврђивање садржине уговора о доживотном издржавању   

(1997)  
71. Право на правну заштиту : (схватање проф. др Борислава Благојевића) , (1997) 
72.  Еволуција у схватању проф. Миливоја Марковића о остваривању права на 

накнаду штете због злоупотребе процесних овлашћења (1998) 
73. Двадесет година Закона о извршном поступку (1999) 
74. Маргиналије уз нови Закон о извршном поступку (2001) 
75. Приговор ради отклањања неправилности приликом спровођења извршења 

(2001) 
76. Противизвршење (2001) 
77. Привремено обустављање извршног поступка (2001) 
78. Самозаштита као облик грађанскоправне заштите (2002) 



 12

79. Двадесет година Закона о ванпарничном поступку Републике Србије (2003) 
80. Парнично процесно право Републике Србије, (2003) 
81. Поступак за промену полног идентитета-де леге ференда (2003) 
82. Кодификација грађанског права и процесне норме (2004) 
83. Заступање у парници по закону о парничним поступку Републике Србије (2004) 
84. Маргиналије уз чл. 4 Code Civil-а (2005) 
85. Право на правично суђење и право на независног и непристрасног судију (2005) 
86. Право на правну заштиту у српском праву : историјска ретроспектива (2005) 
87. Промена полног идентитета – де леге ференда (2005) 
88. Усклађивање новог парничног процесног права Републике Србије са европским 

стандардима (2005) 
89.    Јован Стерија Поповић – професор Лицеја (2006) 
90. Обавезно адвокатско заступање у поступку по ревизији и захтеву за заштиту 

законитости (2006) 
91. Терет доказивања (2006) 
92. Заштита права на законско издржавање у Породичном закону Републике Србије 

(2006) 
93. Стечајни процесни однос (2006) 
94. Међупресуда (2007) 
95. Слободна оцена као метод за процену спорне висине штете у парницама за 

заштиту животне средине (2011) 
 

 
 ЧАСОПИС ЗБОРНИК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ  - Тематски зборници 
 

96. Судска и правосудна управа (1992) 
97. Ванпарнични поступци у наследноправним стварима (1998) 
98. Заштита права на издржавање у парничном поступку  (2002) 
99. Глосе о језику у праву (2006) 
100. Основна начела посебних парничних поступака у породичним стварима 

(2006) 
101. Вансудско и судско поравнање (2008) 
102. Методи за судску заштиту права потрошача (2009) 
103. Поступак у парницама поводом непоштене тржишне утакмице (2010) 
104. Правна заштита и остваривање права и интереса корисника финансијских 

услуга (2011) 
105. Посебан извршни поступак за намирење потраживања по основу комуналних 

услуга (2012) 
106. Пружање бесплатних правних услуга у парничном поступку (2013) 

 
 
 ЧАСОПИС „ЗБОРНИК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИШТИНИ /КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА“ (редовни и тематски ) 
 

107. Судска хипотека (2002) 
108. Уставне промене и цивилна процедура  (2004) 
109. Нормативно ограничавање права на правну заштиту у парничном поступку 

(2011) 
110. Приватизација судске функције у домену извршења (2012) 
111. Начело ефикасносзи у парничном посттупку и владавина права (2013) 

 
 

 ЧАСОПИС „ЗБОРНИК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ 
УНИВЕРЗИТЕТА ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА“ - (Тематски зборници) 
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112. Нормативно ограничавање права на правну заштиту у парничном поступку 

(2011) 
113. Интервенцијско дејство пресуде (ЗПП – 2011) – (2012) 
114. Овлашћења приватног извршитеља (2013) 

 
 
 ЗБОРНИЦИ УДРУЖЕЊА ЗА МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО - Тематски 

међународни научни скуп) 
 

115. Заштита корисника финансијских услуга као потрошача у условима 
финансијске кризе (Тара, 2011) 

116. Супституисање саслушања сведока у парничном поступку писаном изјавом и 
тонским или оптичким записом ( 2012 –Тара) 
 

 ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА“ – М 51 
 

117. Маргиналије уз одредбе Закона о предузећима о остваривању права на 
накнаду штете причињене предузећу, (1997) 

118. Стечајни управник као субјекат стечјног поступк, (2004) 
119. Решавање индивидуалних радних спорова према одредбама новог Закона о 

раду , (2005) 
120. Стечајни процесни однос  (2009) 
121. Осврт на правила о поступку у парницама поводом непоштене тржишне 

утакмице у Нацрту Закона о трговини (2010) 
122. Правна заштита и остваривање права и интереса корисника финансијских 

услуга (2011) 
 ЧАСОПИС „БРАНИЧ“ – М 53 

  
123.  Накнада штете због злоупотребе процесних овлашћења, ( 2004) 
124. Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање као разлог за жалбу у 

парничном поступку,( 2005) 
 
 

 ЧАСОПИС „ПРАВО – ТЕОРИЈА И ПРАКСА“ – М 53 

 
125. Схватање Ђорђа Тасића о судској пракси  (1994) 
126. Право на правну заштиту - услов правне и политичке стабилности, (1996) 
127.   Мировна већа - правосудни органи локалне самоуправе, (1997) 
128. Начело забране злоупотребе процесних овлашћења у парничном поступку 

Републике Српске, (2004) 
129. Нови закон о парничном поступку Републике Србије, (2005) 
130. Ново парнично процесно право Републике Србије,  (2005)  
131. Пресуда без одржавања расправе, (2005) 
132. Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање као разлог за жалбу у 

парнучном поступку, ( 2006). 
133. Доказно решење у судској пракси (2007) 
134. Маргиналије уз чл. 25. Закона о уређењу судова 

(2009) 
Републике Србије из 2008, 

135. Начело непосредности и Закон о изменама и допунама Закона о парничном 
поступку из 2009, (2010) 

136. Заступање предузетника, (2012) 
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 ЧАСОПИС „ПЕШЧАНИК“ 

137. Јован Стерија Поповић – професор права на Лицеју (2007) 

 
 Часопис „ГЕРОНТОЛОГИЈА“ 

138. Остваривање права на издржавање старог и самохраног лица  (1993) 

139. Старост и ограничење пословне способности, (1998) 

 
 ЧАСОПИС „ЕКОНОМИКА“ 

140. Аутентична научна теорија, 1996 

 
 ЧАСОПИС „СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД“ 

141.    Процесни положај органа старатељства у парничном поступку 
   (1996),  
  

  
 ПОСЕБНИ ЗБОРНИЦИ 

142. Процесни положај органа старатељства у грађанском судском поступку, 
   Сарадња суда и органа старатељства у примени нових породичних закона. - 
Београд : Правни факултет, 1984.  

143.    Остваривање права на издржавање старог и самохраног лица, Зборник 
радова са југословенског геронтолошког конгреса (Брњачка Бања). – Београд 
1993 

144. Схватање Андре Ђорђевића о циљу, субјектима и предмету парнице,
   Научно наслеђе Правног факултета у Београду., Правни факултет, 1994 

145.  Процесорни поступак, Актуелна питања југословенског процесног 
законодавства, Београд : Удружење правника Југославије, 1996.  

146.  Специфичности поступка у породичноправним стварима,
   Реформа породичног права, Београд,Правни факултет, 1996. 

147. Процесни пложај детета у парничном поступку , Права детета у свету и 
Југославији, Београдски центар за људска права, Београд, 1997 

1.  
 
Списак резултата M52 - Рад у часопису националног значаја Број Укупан M

 

НАПОМЕНА: Радови су публиковани у националним научним и стручним 
часописима „Судска пракса“, „Избор судске праксе“, „Правни информатор“, 
„Уставност и законитост“, „Теме“, „Билтен Врховног суда Србије,“ „Билтен 
Окружног суда у Нишу“ 

 
 
 

Списак резултата M25 и M26 - Научна критика и полемика (односи се на 
међународне часописе) 

Број 
 

Укупан M
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Преводи  Број  
 

1.  
 
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ 
ПРОЈЕКТИМА 
Списак пројеката        
 

Број  
 

1) «ПРАВНИ АСПЕКТ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ» – руководилац пројекта 

2) «ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА» 
– истраживач 

3) «СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ МОДЕРНОГ ПРАВНОГ И ДРУШТВЕНО-
ЕКОНОМСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ КАО ДЕМОКРАТСКЕ ДРЖАВЕ« – 
руководилац пројекта 

4) «ПРИСТУП ПРАВОСУЂУ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ПРАВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ« - 
истраживач 

 
ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА        
Списак докторских дисертација  Број  

 

1. Невена Петрушић – Поступак за деобу заједничких ствари или имовине 

2. Љубица Мандић – Неблаговремена жалба у ванпарничном поступку 

3. Ранка Рачић – Сукцесија у грађанском процесном праву 

4. Владимир Боранијашевић – Врсте пресуда у парничном поступку 

 
 
РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА 
Списак рецензија Број  

 

1. Рецензент радова публикованих у Зборницима радова са сесија 
Копаоничке школе природног права (под покровитељством УНЕСКО-а), 
Катедре «Суд у конекситету правде», часописа Правни живот,  у 
периоду од  од 1987-2014 

2. Рецензент радова у Зборнику радова Правног факултета Источно 
Сарајево (2012-2013) 

3. Рецензент радова у часопису „ Право -  теорија и пракса“ (Нови Сад) 

4. Рецензент радова у Зборницима традиционалног научног скупа 
„Правнички дани Проф. др Славко Царић“ 

5. Рецензент радова у часопису „Анали Правног факултета у Београду“ 

6. Рецензент радова у часопису „Facta Univerzitatis“ (серија: Law and 
Politics), 

 

Напомена: Рецензентска активност обухвата и рецензирање посебних публикација - преко 30 
рецензија уџбеника, монографија, приручника и коментара закона аутора из земље и 
иностранства и научних пројеката. 

1. Рецензент публикација (монографија) „Задужбина Андрејевић“   
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2. Рецензент научних књига аутора у земљи и иностранству (проф. др Стефан 
Георгијевски, проф. др Арсен Јаневски, проф. др Татјана Зороска Камиловска, 
проф. др Душица Палачковић, проф. др Зоран Поњавић, проф. др Слободан 
Сворцан,  проф. др Ранко Кеча, проф. др Александар Радованов, проф. др 
Маријана Дукић Мијатовић, проф. др Ранка Рачић, проф. др Александар Јакшић, 
проф. др Боривој Старовић, доц. др Олга Јовић, доц. др Никола Бодирога итд). 

3.  Рецензирање пројеката у оквиру Одбора за друштвене науке Министарства 
науке Републике Србије  

 

 
 
УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА                         
Списак уређивања часописа Број  

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

1. Зборник радова Правног факултета у Нишу – главни и одговорни уредник – 1991. 

2. Зборник радова Правног факултета у Нишу, главни и одговорни уредник, 1993 

3. Тематски Зборници радова Правног факултета у Нишу – главни и одговорни уредник  
1)  Живот и дело проф. др Андре Ђорђевића : (1854-1914), Ниш, 1993 
2)  Живот и дело проф. др Андре Ђорђевића : (1854-1914), друго издање, Ниш, 1994 
3) Научни скуп "Правни односи у стамбеној области", 1995  
4) 35 година Правног факултета = 35 Years of Faculty of Law – Ниш, Ниш : Правни 

факултет, 1995. 
5) Уговор о доживотном издржавању, Ниш, 1997.  
6) Теорија злоупотребе права / Миливоје Марковић ,Београд, 1998. 
7)  Живот и дело проф. др. Миливоја Марковића : (1908-1986), 1998 
8) Нови Закон о извршном поступку, Ниш, 2001 
9) Двадесет година Закона о ванпарничном поступку Републике Србије, Ниш, 2003. 
10) Двадесет година Закона о ванпарничном поступку Републике Србије, електронска 

публикација Ниш, 2003. 
11) Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном поступку, Ниш, 2005 
12) Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном поступку, електронска 

публикација, Ниш, 2005 
13)    Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније, Ниш, 

2005 
14)    Стварање услова за тразвој модерног правног и друштвено-економског система 

Србије као демократске државе, електронска публикација, Ниш, 2005.  
15) Двестотине година од доношења Француског грађанског законика, Ниш, 2006 
16) Јован Стерија Поповић и право, електронска публикација, Ниш, 2006 
17) Јован Стерија Поповић и право, Ниш, 2006 
18) Функционисање правног система Републике Србије, Правни факултет, Ниш 2006 
19) Новине у породичном законодавству, Научна конференција,  2006 
20) Новине у породичном законодавству, Научна конференција,  електронска публикација, 

Ниш, 2006 
 

ЧЛАН УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА 

1.  Српска правна мисао – Часопис за правну теорију и праксу – Бања Лука 

2. Задужбина Андрејевић - Београд 

3. Право – теорија и пракса (Нови Сад) 

4. Избор судске праксе – Научни, стручни и информативни часопис – Београд 

5. Правни информатор – стручно информатувни часопис – Београд 

6. Уставност и законитост – Београд 
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7. Судска пракса – Београд 

8. Зборник радова Правног факултета у Приштини (Косовска Митровица) 

9. Зборник радова „ Нова решења у породичном законодавству“ Правног факултета у 
Крагујевцу 

 

ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА 

1. Правни живот – Београд  - до 2014 

2. Право – теорија и пракса – Нови Сад – до 2014 

 

 
НАПОМЕНА: Назив часописа,Улога (уредник, коуредник, члан уређивачког одбора, 
рецензент), Године од-до, Класа часописа (међународни или домаћи) 
 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА  
Најзначајнији уметнички пројекти/радови Година 

1.   
 
Изложбе индивидуалне / групне Година 

НАУЧНА ИЗЛОЖБА (индивидуална) - 1994 

1. Стопедесет година Српског грађанског законика – Правни факултет - 
Ниш  

2. Стопедесет година Српског грађанског законика – Дом Војске - Ниш 

3. Стопедесет година Српског грађанског законика – Универзитет у 
Приштини  

4. Стопедесет година Српског грађанског законика – Прокупље (Окружни 
суд) 

 

 1994 

1994 

1994 

 

1994 

 

  
 
Признања за уметничка / стручно уметничка остварења Година 

1.   
 
РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА                
Предавања  Наставни предмети - курсеви  Година 

На матичном факултету 1. Грађанско процесно право 

2. Арбитражно право 

3. Породично право 

4. Предавања на магистарским студијама 
из основног предмета Грађанско 
процесно право 

5. Различити специјалистички курсеви на 
последипломским - магистарским и 
специјалистичким студијама 

6. Менторска настава на магистарским 
студијама – Грашанско процесно право 

1970-2008 

 

 

 

од 1977-2008 

 

до 2008 

 

до 2008 

На другом универзитету 
(назив и седиште 

1. Грађанско процесно право – Правни 
факултет у Приштини 

1968-1970 

1972-1975 
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институције) 
  

2. Грађанско процесно право – Правни 
факултет у Крагујевцу 

 

 

2008 

На страном универзитету 
(назив и седиште 
институције) 
 

1. Правни факултет у Скопљу – 
Македонија / последипломске 
студије из Грађанског процесног и 
из Породичног права 

2. Правни факултет у Љубљани – 
Словенија / последипломске 
студије из Грађанског процесног 
права 

3. Правни факултет СПУ – Бијељина – 
Република Српска / основне студије 

 

4. Правни факултет Универзитета у 
Бања Луци – Република Српска / 
последипломске студије из 
Грађанског процесног права 

 

 

1998 - 2010 

 

 

 

2005/2006 

 

 

2008-2011 

 

 

2008 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Остало  1) Члан и председник комисија за одбрану 
докторских дисертација на Правном 
факултету „Јустинијан Први“ у 
Македонији  

2) Члан и председник комисија за 
одбрану докторских дисертација на 
Правном факултету у Бања Луци 

3) Члан и председник комисије за 
одбрану докторских дисертација на 
Правном факултету у Београду 

4) Председник и члан комисија за 
одбрану докторских дисертација на 
Правном факултету у Новом Саду 

5) Председник и члан комисија за 
одбрану докторских дисертација на 
Правном факултету у Крагујевцу 

6) Председник и члан комисија за 
одбрану докторских дисертација на 
Правном факултету у Нишу 

7) Председник и члан комисија за 
одбрану магистарских радова на 
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Правном факултету у Приштини 
(Косовска Митровица) 

 

ОСТАЛЕ ПЕДАГОШКЕ АКТИВНОСТИ 

1) Предавач на специјалистичким 
курсевима за лиценцирање судија у 
оквиру Правосудног центра  

2) Едукација судија у оквиру 
Правосудног центра у Београду 

3) Едукација адвоката у Адвокатској 
комори Београда и Ниша 

4) Едукација асистената приправника 
на семинарима на Универзитету у 
Нишу 

5) Предавања на Правној клиници на 
Правном факултету у Нишу у 
оквиру програма практичног 
образовања правника 

6) Предавања за судије у судовима 
опште надлежности по позиву 

7) Предавања на Универзитету у Нишу 
на научним трибинама 

8) Предавања на Семинару за 
припремање правосудсног испита 
на Правном факултету у Нишу 

9) Предавања на Семинару за 
припремање правосудног испита у 
организацији Удружења правника 
Србије 

10) Предавања на Семинару за 
припремање правосудног испита на 
Правном факултету у Приштини 

11) Предавања на Семинару за 
припремање правосудног испита на 
Радничком универзитету у Нишу 

12) Предавања на Семинару за стечајне 
управнике 

13) Предавања на разним семинарима у 
оквиру програма перманентног 
образовања у оквиру Института за 
правна и друштвена истраживања 
Правног факултета у Нишу 

14) Предавања за адвокате у 
организацији  невладине 
организације PROGEKO, Подршка 
Правосудном центру Р Србије 

15) Предавања на Семинару за 

 

 

 

 

 

 

2004, 2005 

 

 

1980 -2006 

 

1998-1999 

 

од 2000-2006 

 

 

од 1976-2008 

 

1998-1999 

 

од 2003-2006 

 

2003-2006 

 

 

1986-1990 

 

1992 

 

 

1990-1996 

 

2005 

 

2003-2008 

 

 

 

2005 
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едукацију запослених у локалној 
самоуправи 

 

2006 

 

1998-1999 

 
 
 
 
 
 
УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И 
РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
                                                                                                                       
   Назив органа или тела 
На матичном 
факултету 1. продекан за наставу 

2. Члан Колегијума Факултета 

3. Шеф Катедре за Грађанско право 

4.. Управник  Института за правна и друштвена истраживања 

5. Директор Центра за правна и друштвена истраживања 

6. Управник Смера последипломских студија 

7. Председник Издавачког савета Центра за публикације 

8. Председник Савета Факултета 

9. Члан Управног одбора Факултета 

9. Председник Издавачког савета веб странице 

10.Председник и члан разних помоћних тела 

 

На универзитету  

1. проректор за наставу и научни рад Универзитета у Нишу 

 
2. проректор за наставу и научни рад СП Универзитета Бијељина – 

Република Српска 

4. Члан Колегијума Универзитета у Нишу 

5. Члан колегијума  СП Универзитета у Бијељини – Република 
Српска 

 

6. члан Наставно-научног већа Универзитета у Нишу 

7. председник Наставно-научног већа СПУ - Бијељини – Република 
Српска 

8. председник Комисије за Статут Универзитета у Нишу – неколико 
мандата 

9. председник комисије за нормативну делатност Универзитета у 
Нишу – неколико мандата 
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На нивоу 
Републике, 
територијалне 
аутономије или 
локалне 
самоуправе 

1. Члан Одбора друштвених наука Министарства за науку 
Републике Србије. 

2. Рецензент Комисије за акредитацију 
3. Члан експертских радних група и руководилац радних група  
Министарства правде, Министарства за социјалну политику и 
Министарства правде и државне управе РС  за припрему разних 
законских пројеката 

 

1.Председник Управног одбора Лексикографског завода у Нишу 

2.Председник Координационог тела за спречавање малолетничке 
делинквенције Града Ниша 

 
 

 
На дужности  
органа 
пословођења  

1. 

2. 

3. 

4. 

Остало 1. судија Основног суда удруженог рада 
 

2. арбитар СТА  

 

3.  арбитар Сталног избраног суда Привредне коморе Србије 
4.  председник Суда части Привредне коморе у Нишу 
5. судија Суда части Привредне коморе у Нишу 

 
 
         П о т п и с 
 
 
Датум:_23.9.2014.                                                           _____________________ 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац се доставља се у писаној и електронској форми. 


